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התמונה והאישה

תמיד אתנו
על דמותה של עטרה דוידוביץ שהלכה מאתנו

החליבה, ת במכון  דעת  בדיחות  של  ברגע  צולמה  עטרה  של  מונתה 
עטרה,  לכוון  צווארה  את  ומתחה  הבמה  לקדמת  התקרבה  הפרה 
חוש  את  משקפת  התמונה  נשיקה.  לה  ושלחה  קדימה  רכנה  שבתגובה 

ההומור של עטרה, ואהבתה הגדולה לכל אדם וחי.
עטרה נפטרה לאחר מחלה קשה. חבריה הקרובים מדברים עליה והיא עדיין 
ליונקייה,  יחדיו  נטייל  המתגלגל,  צחוקה  את  נשמע  רגע  ועוד  אתנו,  כאן 
לספר  ממנה  טלפון  סתם  או  חדשה  יצירה  לראות  לסטודיו,  הזמנה  נקבל 
על ההישגים של הבנים בחוגים, באימונים, בתחרויות, או על אחד מאותם 

בילויים משפחתיים שאותם אהבה כל כך. 

ת עטרה הכרתי בשנת 1997 כאשר פנינו אליה לבדוק את האפשרות א
להתקבל לקיבוץ גזר כחברי קיבוץ. שנה לאחר מכן הגעתי לקיבוץ עם 
הדמות  הייתה  בקיבוץ,  הקליטה  ועדת  כמרכזת  שכיהנה  ועטרה  משפחתי 
מידית  הייתה  בינינו  שנוצרה  הכימייה  בגזר.  לחיינו  והמהותית  הראשונה 

ולוותה את החברות שלי אתה עד ימיה האחרונים.
לפני כחמש שנים, שקלה עטרה לבצע שינוי בחייה ויצרה אתי קשר, לבדוק 
את האפשרות לעבוד ברפת. למותר לציין שעטרה, כצמחונית אדוקה ביותר, 
התקשתה לעבוד ברפת, בצל הידיעה על הדרך שבה אמורות הפרות לסיים 
ביונקייה  לעבוד  בבחירתה  הקושי  על  להתגבר  הצליחה  היא  חייהן.  את 
ביונקייה עם אהבתה  עם העגלות. עטרה אף הצליחה לשלב את העבודה 

לאמנות ולקרמיקה.
ביונקייה  בהורדת התמותה  גדול  להישג  להגיע  בשנת 2011 הצליחה עטרה 
ל-0, שכן בעבורה היו העגלות כמו ילדים, שבהם יש לטפל בכל שעה משעות 
היום, באופן המיטבי. בכל שנות עבודתה ביונקייה זכו העובדים לצדה, להיכנס 
המרנין  מהחיוך  סביבה,  שהשרתה  החיובית  מהאנרגיה  וליהנות  ליונקייה 
ומהצחוק המדבק, שכה אפיינו אותה. עטרה תמיד דאגה לאחר יותר מאשר 
ובדאגה  הרפת  צוות  עם  בעבודתה  ביטוי  לידי  בא  כמובן,  והדבר,  לעצמה 

לעגלות,  אבל לא רק להם דאגה עטרה כי אם לכל הקרובים אליה...
מאז שהלכה עטרה מעמנו, אנו מתגעגעים ליונקיסטית המעולה, שהייתה 
הגדולים  בניה  שני  היום  ממשיכים  דרכה  את  כולנו.  של  הטובה  לחברה 
בלוגו  שימוש  ע"י  הרפת  בתוך  להנציחה  בחרנו  ואנו  ברפת.  העובדים 
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מאמץ משותף לעזרה בהמלטה

ילום ההמלטה ברפת מעלה החמישה משנת 1965, משקף במקצת את צ
הווי העבודה של הצוות לפני כ-45 שנים:

מדור   - רביב  יהושע   - הענף  מרכז  היה  קשה,  המלטה  הייתה  כאשר 
בסביבה  שהיו  נוספים  חברים  וגם  הרפתנים  צוות  את  מחפש  המייסדים, 
ועוצמת  קצב  על  "ומנצח"  מושך  יהושע  נראה  בתמונה  במשיכה.  לעזור 

המשיכה של כל הצוות עד לחילוץ הוולד.
לעבודה שהיום מבצע רפתן אחד באמצעות מכשיר מתאים, היה צורך בגיוס 
כללי... באותה השנה בנינו בקיבוץ לראשונה רפת מודרנית עם מכון חליבה.

מאז ועד היום, הרפת היא הענף החקלאי המוביל אצלנו.
התמונות שצילמנו אז, מזכירות לנו את ההתקדמות המצוינת של ענף הרפת, 
המנהלים,  ובארגונים  והפיתוח  המחקר  במוסדות  החקלאים,  ביישובים 

בקנה מידה מהמובילים בעולם.
 !בהצלחה לכל הרפתנים ולכל הנושאים בהובלת ענף הבקר לחלב
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